
Bir iş mi arıyorsunuz ve yeni
fırsatlar bulmak için interneti
mi kullanmak istiyorsunuz?



Dijital teknolojileri iş
performansınızı arttıracak
şekilde nasıl kullanabileceğinizi
öğrenmek ister misiniz?



İnternet becerilerinizin
güncel olmadığını mı
düşünüyor musunuz?



Bilişsel yeteneklerinizin
eğitime ihtiyacı olduğunu
düşünüyor musunuz?



CV'nizi geliştirmek için
kullanabileceğiniz yeni
araçları merak ediyor
musunuz?



O zaman ASK4JOB 
tam size göre!

ASK4JOB sizi yetkin bir dijital vatandaş yapmak için inşa
edilmiş bir eğitim ve yönlendirme kursudur.

ASK4JOB ücretsiz olarak kullanılabilir



Bu kurs ASK4JOB konsorsiyumuna ait
kuruluşlardan birinde veya uzaktan
gerçekleştirilebilir. Konsorsiyumun
ülkenizdeki ortağıyla iletişime geçin ve
randevu alın.

Önceden tanımlanmış zamanlarda ve
belirli tarihlerde yapılacak kursa sanal
bir sınıf aracılığıyla erişilecektir.



Avrupa genelinde başvurabileceğiniz
Ask4Job konsorsiyumu üyeleri aşağıdadır:

ITALY – ERIFO www.erifo.it
SPAIN - FYG CONSULTORES www.fygconsultores.com
TURKEY – TURGUTLU KAYMAKAMLIGI http://www.turgutlu.gov.tr
GREECE - BEST CYBERNETICS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY www.bestcybernetics.com
SWEDEN – FOXPOPULI - www.foxpopuli.org
LITUANIA - BITE SMC - www.gpbite.eu
POLAND - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi www.ahe.lodz.pl
POLAND - INSTITUTE FOR PRIVATE ENTERPRISE AND DEMOCRACY FOUNDATION www.iped.pl
GREECE - Directorate of Secondary Education, Chania http://dide.chan.sch.gr
BULGARIA - Business Foundation for Education www.fbo.bg
BELGIUM – ALL DIGITAL https://all-digital.org/



ASK4JOB kursu nelerden
oluşur?



Gerçekleştirilecek ilk etkinlik dijital bilgi öz-değerlendirme testidir.
DİJİTAL BİLGİ SINAVI. 
Testin sonunda, sistem mevcut bilginizi güçlendirmek için 
dersler önerecektir. 
 
Yolculuğunuz bu platforma kayıt ile başlar:
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/



İlk etkinliğe hazırlık niteliğindeki ikinci etkinlik, bir
uzaktan eğitim kursuna katılmaktır. Ülkenizde
başvurduğunuz kurum dijital dersleri kolaylaştırmak
kursa hangi platformda katılabileceğinizi gösterecektir.
 



 

Kurs iki makro alandan oluşur: ilki dijital becerileri,
ikincisi bilişsel yetenekleri konu alır. Dijital becerilere
ayrılmış bölüm için, değerlendirme testi sonucunda
tüm dersleri veya sadece sistemin önerdiği dersleri
alabilirsiniz.
 



Bilişsel yetkinliklerin güçlendirilmesine adanmış
ikinci bölüm herkes için zorunludur. Etkileşimli bir
forum diğer kullanıcılarla iletişim kurmanızı sağlar. 
 
Sohbet hizmeti de eğitmeninizle sürekli iletişim
halinde olmanızı sağlar.



Üçüncü etkinlik, gerçek veya sanal laboratuvarlardan oluşur. Uzaktan kursu tamamladıktan
sonra, bireysel veya grup toplantıları düzenlemek için ulusal kuruluşunuzla iletişime geçin.
 

Laboratuvar çalışması, kullanıcının kendi dijital yeterliliklerini
nasıl kullanacağı konusundaki farkındalığını artırarak iş
araştırmalarını en verimli şekilde yürütmesine yardımcı
olacaktır.



Dijital bir vatandaş olarak
becerileriniz bir eğitmen tarafından
doğrulanacaktır. Eğitmeniniz,
profilinizin dijital yeterlilik
düzeyinin bir onayını verecektir.



Neden dijital beceriler ve
bilişsel yetenekler?



Dijital beceriler günümüzde
modern yaşamın getirdiği
zorluklara yanıt vermek için
stratejik öneme sahiptir.
Geçmişten farklı olarak, bir kişinin
mesleki gelişimi artık doğrusal ve
öngörülebilir bir yol
izlememektedir.



 
Günümüz toplumu farklı yaşam, iş,
kişisel değer, beklenti ve arzu
bağlamlarının bir araya gelmesini
sağlayan dijital ve bilişsel becerileri
gerektiren belirsizlik ve geçiş
dönemlerini yönetmeyi gerekli
kılmaktadır.



Bu tür bir toplumda insanlar,
kendinizi ve hayatınızı yeniden
düşünmenin her zaman gerekli
olduğu birçok geçiş anına da
maruz kalırlar.



Güncel dijital yeterliliklere sahip
olmak, bilgi teknolojilerini kolaylıkla ve
eleştirel bir gözle nasıl kullanacağınızı
bilmenizi sağlar; eleştirel düşüncenin
temelinde olan tanımlama,
değerlendirme, yorumlama, açıklama
ve doğrulama gibi bilişsel becerilerin
geliştirilmesini teşvik eder.



Teşekkürler


